RADA MIEISKA
w Olsztynie
UCHWAŁA Nr XLI/477/98
Rady Miejskiej w Olsztynie
z dnia 14 stycznia 1998 roku
w sprawie budżetu miasta Olsztyna na 1998 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie terytorialnym (tekst jednolity: Dz.U. z 1996r. Nr 13, poz.74 z późniejszymi
zmianami) oraz art.7,8,37,37a ust. 1, 47 ust. 1 oraz 53 ust. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe (tekst jednolity: Dz.U. z 1993r. Nr 72, poz. 344 z późniejszymi zmianami)
Rada Miejska w Olsztynie, uchwala co następuje:

§1
Dochody budżetu gminy w wysokości
236.624.485 zł
z tego:
1/ dochody z podatków i opłat lokalnych
40.634.167 zł
2/ udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
117.587.910 zł
3/ wpływy od jednostek budżetowych
850.000 z!
4/ dochody z majątku gminy
24.016.275 zł
5/ pozostałe dochody własne
4 490.082 zł
6/ dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu
administracji rządowej
12.078.317 zł
7/ subwencja ogolna z budżetu państwa, w tym
35.000.874 zł
- subwencja na finansowanie zadań oświatowych
34.171.762 zł
8/ subwencja drogowa
1.966.860 zł
Szczegółowy podział dochodow według źródeł zawiera załącznik Nr 1 do mniejszej uchwały.
§2

244.084.485 zł
Wydatki budżetu gminy w wysokości
w tym:
1/ dotacje dla jednostek gospodarki pozabudżetowej
64.517.817 zł
2/ dotacje dla innych jednostek organizacyjnych
nie powiązanych z budżetem gminy
515.848 zł
3/ wydatki na finansowanie inwestycji i remontów
55.578.800 zł
Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera
załącznik Nr 2.
§3

Niedobór budżetu gminy wynosi

9.760.000 zł.

§4

Źródłem pokrycia niedoboru budżetu gminy, o którym mowa w § 3, będą kredyty bankowe.

§5

Przyjmuje się do wiadomości przychody i rozchody jednostek gospodarki pozabudżetowej,
w tym:
1/ przychody w wysokości
52.806.912 zł
2/ dotacje z budżetu
64.517.817 zł
3/ rozchody w wysokości
115.936.088 zł
1.100.000 zł
4/ wpłaty do budżetu
Szczegółowy podział kwot wymienionych w pkt 1 i 2 wyszczególnia się w załączniku Nr 4 do
uchwały budżetowej.
§6
Wyodrębnia się wydatki na finansowanie zleconych gminie zadań z zakresu administracji
rządowej oraz dotacje celowe, zuńązane z realizacją tych zadań w wysokości 12.078.317 zł.
Szczegółowy podział dochodów' i wydatków wyodrębnionych na finansowanie zadań
zleconych gminie, określa załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej.
§7

Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości - 139.241 zł.
§8

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Wydział TechnicznoInwestycyjny, zawiera załącznik Nr 5, natomiast wykaz planowanych przez ten Wydział
remontów zawiera załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej.
§9

Wykaz zadań remontowych Wydziału Gospodarki Komunalnej i Spraw Lokalowych zawiera
załącznik Nr 7 do uchwały a wykaz zadań realizowanych przez Miejski Zarząd Dróg, Mostów
i Zieleni wraz z planem środka specjalnego zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§10

1. Ustala się maksymalną ’wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, które może
samodzielnie zaciągać Zarząd Miasta Olsztyna na pokrycie występującego w ciągu roku
niedoboru budżetu gminy do kwoty 4.500.000 zł.
2. Określa się wysokość zobowiązań, które może samodzielnie zaciągać Zarząd Miasta
Olsztyna do kwoty 2.000.000 zł.

§11
Upoważnia się Zarząd Miasta Olsztyna do dokonywania zmian w budżecie miasta,
polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami tego samego
działu klasyfikacji budżetowej.
§ 12
Określa się układ wykonawczy budżetu miasta w podziale na działy, rozdziały i paragrafy
klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem dotacji z budżetu państwa i inwestycji.
Zobowiązuje się Zarząd Miasta Olsztyna w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały
budżetowej do wykonania układu wykonawczego budżetu miasta
Zobowiązuje się Zarząd Miasta Olsztyna do przedłożenia Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Olsztynie układu wykonawczego budżetu miasta Olsztyna na 1998 rok.

§13
Zobowiązuje się Zarząd Miasta do przedstawienia Radzie Miejskiej:
1/ informacji o przebiegu realizacji budżetu miasta za I półrocze 1998 r. w terminie 60 dni
po upływie okresu sprawozdawczego.
21 sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta w terminie do 30 kwietnia i999r.
§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Olsztyna.
§15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 1998
roku oraz podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie
Miasta Olsztyna.

Przewodni;

ady Miejskiej

Bogdan Pierectood

